
Overig programma voor vandaag:

DVO  –SV Budel

MMC – Centrum Boys

Geleen Zuid – Neerbeek

Spaubeek – RKVB 

ALFA Sport – Sittard

VV HEBES- FC Oda

DESM 1

1. Tim Deben

2. Mike Michiels

3. Kevin Meijer

4. Kevin Soeters

5. Levi Gobbels

6. Renco Truijen

7. Ralph Wulms

8. Stan Rademakers

9. Bart Halfers

10. Ruben van den heuvel

11. Danny van den heuvel

12. Mark Frenken

13. Jael Gobbels

14. Rik Reijnders

15. Akam Rezakhani

16. Tim Jacobs

Trainer: Roel Nabuurs

Ass Trainer: Rolf Bonten

Ass Trainer: Anton 
Donkers

Grensr.: Kay Engelen

Vraag maar aan…

Steven Boelaars
1. Steven, afgelopen zondag hadden we een grote 
slag kunnen slaan in de strijd om de 3de periode. 
Helaas werd er gelijk gespeeld op bezoek bij Fc Oda.
Hoe kijk jij terug op deze wedstrijd? 
Het liefst kijk ik niet meer terug op deze wedstrijd.
2. Sinds kort ben je werkzaam bij de gemeente, wat 
zijn daar zo je werkzaamheden? Bij de gemeente ben ik 
werkervaring aan het opdoen op de afdeling ruimtelijk 
beleid, waarbij ik me bezighoud met verkeerskundige 
opgaven. Op dit gebied zijn er altijd werkzaamheden 
voorhanden, dus wat dat betreft zit ik goed. Het is wel de 
bedoeling dat ik weer ga studeren, de insteek van deze 
periode is dan ook dat ik voor mezelf duidelijk krijg welke kant ik op wil. 
3. Vorig jaar ben je in de loop van het seizoen steeds meer als rechtsbuiten 
gaan spelen. In het wedstrijdblad gaf je toen ook aan dat je van mening was 
dat je op een meer aanvallende positie beter je recht komt. Toch zien we je 
weer terug op de rechtsbackpositie, hoe komt dit? Ik moet concluderen dat ik 
op die uitspraak terug moet komen. Het lijkt wel of ik dronken was bij het 
beantwoorden toentertijd, wat een Laar-iekoek! Gelukkig heeft de trainer mij in 
bescherming genomen om me terug te zetten op de rechtsbackpositie. Net als 
vorig jaar draag ik het nummer 2 achterop mijn wedstrijdshirt, dus is het niet meer 
dan logisch dat ik op deze positie wordt neergezet. Al schroom ik niet om 
aanvallend mijn steentje bij te dragen, door een paar backies tureluurs te spelen.
4. Vandaag DESM, wat weet je nog van de vorige wedstrijd en wat verwacht 
je van de wedstrijd van vandaag? Van de vorige wedstrijd weet ik mij te 
herinneren dat deze wedstrijd werd opgenomen door In De Wandelgangen. Die 
mensen moeten daar een enorme spijt van hebben gehad, want wat was dat een 
slechte wedstrijd! Dino hield ons in de wedstrijd door een penalty uit het doel te 
ranselen, al moet de daaropvolgende actie op de doellijn van Sven Peeters niet 
onderbelicht blijven. Van de wedstrijd van vandaag verwacht ik dat we ons 
herstellen van de eerste wedstrijd tegen DESM, en van de wedstrijd afgelopen 
week tegen FC Oda
5. Wie wordt volgens jou Man of the Match? Ik heb ergens opgevangen dat 
Luc Seerden zich deze week zeer professioneel heeft voorbereid op deze 
wedstrijd. Van hem verwacht ik dus heel veel! Maar het zou ook goed kunnen dat 
het er bij hem helemaal niet uitkomt vandaag, wat natuurlijk erg jammer zou zijn. In 
dat geval zal hij dan geen man of the match worden. Waarschijnlijk wordt het dan 
iemand anders van de wedstrijdselectie.
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Naam: Jesse Schuman
Leeftijd: 8 Jaar
Broer/Zusje: 1 broer (Jason Schuman)
Speelt in team: Laar F4
Positie in het team: Middenvelder
Favoriete club: PSV
Favoriete voetballer: Jeffrey Bruma 
Hobby's: Voetbal
Favoriete tv programma: Exreme football
Lievelingseten: Pizza
Leukste vak op school: Rekenen
Saaiste vak op school:  Lezen
Later word ik: PSV voetballer
Ik doe de groetjes aan: Papa en Mama

SV Laar 1

1. Dino Julicher

2. Steven Boelaars  

3. Sven Willekens

4. Nick Stroek

5. Sven Peeters

6. Bart Peeters

7. Bob Ramaekers

8. Mitchell Sonnevile

9.  Glenn Sonneville

10. Folkert van Gansewinkel

11. Luc Seerden

12. Yannick op Heij

13. Mike Wouters

14. Jesse Duret

15. Nick Stroek

21. Kevin Wouters

Trainer: Eric Caasenbrood

Ass. Trainer: Naard Vaes

Leider: Wim Ramaekers

Keepertrainer: Frank Hendrix

Grensr.: Raoul Sonneville


